
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, 
της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Οικονομικών.

2 Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10-6-2004 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λει-
τουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (Β΄ 901), 
όπως ισχύει.

3 Τροποποίηση χορήγησης άδειας λειτουργίας Κέ-
ντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, κατηγορί-
ας Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας 
ατόμων με ειδικές ανάγκες (για άτομα με νοητική 
υστέρηση), με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΥΠΑ», 
όσον αφορά τον Επιστημονικά Υπεύθυνο.

4 Ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση και 
Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής 
Φροντίδας» μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής (επι-
σπεύδον) της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Κοινωνικών, Πο-
λιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    104340 ΕΞ 2020 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, 

της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 

του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

2. Την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 35, των παρ. 1 και 2 
του άρθρου 36 και την περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 37
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α' 181).

5. Την υπό στοιχεία 27871 ΕΞ 2020/6-3-2020 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός της Πηνελόπης 
Παγώνη του Σωτηρίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέ-
ως του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 185).

6. Την υπό στοιχεία  2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 
της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ).

7. Την υπό στοιχεία 145311ΕΞ2019/19-12-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των πιστώ-
σεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του 
Υπουργείου Οικονομικών σε επιμέρους ελαχιστοβάθμι-
ους αναλυτικούς λογαριασμούς εξόδων».

8. Το υπό στοιχεία 72930ΕΞ2020/10-7-2020 έγγραφο 
του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, με το 
οποίο μας γνωστοποιείται ότι παρίσταται ανάγκη πα-
ροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο 55 υπαλ-
λήλων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2020, προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες.

9. Το υπό στοιχεία 85509ΕΞ2020/6-8-2020 έγγραφο 
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Οργάνωσης.

10. Την υπό στοιχεία 102440ΕΞ2020/15-9-2020 από-
φαση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά 
στην υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΩΦ9ΧΗ-Ζ27).

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) 
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περίπου, η οποία θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη 
πίστωση Ειδικού Φορέα 1023 - 203-0000000 και λογα-
ριασμού 2120201001 του Υπουργείου Οικονομικών του 
έτους 2020, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας, για πενήντα πέντε (55) υπαλλήλους της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής 
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οι-
κονομικών, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση 
της παρούσας σε ΦΕΚ έως τις 31-12-2020 και για μέχρι 
εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας.

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαι-
ούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδή-
ποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να 
μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και απο-
σπασμένοι εντός του ανωτέρω ορίου αριθμού ωρών, 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνερ-
γείου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών 
που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προ-
ϊσταμένου της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης. Η σχετική 
απόφαση θα κοινοποιηθεί στο Γραφείο της Υπηρεσιακής 
Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών, στο Γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, καθώς 
και στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού 
και Οργάνωσης.

4. Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, 
η εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η πα-
ράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στο Γρα-
φείο του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και 
στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και 
Οργάνωσης με ευθύνη του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

 Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ
I

Αριθμ. απόφ. 5/889/31-8-2020 (2)
    Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10-6-2004 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός 

Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» 

(Β΄ 901), όπως ισχύει.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1 έως 7 του ν. 3756/2009 «Σύστημα Άυλων 

Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέ-
ματα και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 53), όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 4 του ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία 
ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 81).

2. Τα άρθρα 39 έως 49, 51 έως 55 και 57 έως 58 του 
ν. 2396/1996 για τις «Επενδυτικές υπηρεσίες στον το-
μέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων 
των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 
και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές» 
(Α΄ 73) καθώς και το άρθρο 58 του ν. 2533/1997 «Χρη-
ματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 137).

3. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212 της Επι-
τροπής της 3ns Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τη θέσπιση 
ελάχιστων απαιτήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων 
της οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την ταυτοποίηση των με-
τόχων, τη διαβίβαση πληροφοριών και τη διευκόλυνση 
της άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων.

4. Την υπό στοιχεία Ε.Κ. 7678/27-8-2020 επιστολή της 
εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων».

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98).

6. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.2166/1993
 (Α΄ 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 
του ν. 2198/1994 (Α' 43) και αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (Α' 146), αποφα-
σίζει ομόφωνα:

΄Αρθρο 1
Το στοιχείο β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της 

απόφασης υπ' αρ. 3/304/10-6-2004 της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος 
Άυλων Τίτλων», όπως ισχύει, (εφεξής ο «Κανονισμός») 
αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Γενικά στοιχεία του επενδυτή είναι τα εξής:
i. Η διεύθυνσή του (χώρα, πόλη, οδός-αριθμός ή ταχυ-

δρομική θυρίδα και Τ.Κ.)
ii. Ο αριθμός τηλεφώνου
iii. O αριθμός κινητού τηλεφώνου
iv. Το επάγγελμα ή κύριο αντικείμενο εργασιών
ν. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
vi. Το πρόσωπο επικοινωνίας
vii. Στην περίπτωση επενδυτή νομικού προσώπου, η 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του νόμιμου 
εκπροσώπου».

΄Αρθρο 2
Στο άρθρο 26 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ., μετά από σχετική αίτηση 

της Εκδότριας, που υποβάλλεται σε αυτόν σύμφωνα με 
τις διαδικασίες του, παρέχει στην Εκδότρια αρχείο με τα 
κάτωθι στοιχεία για τις ανάγκες χρήσης τους από αυτήν, 
στο πλαίσιο διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων από από-
σταση, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες 
διατάξεις:

1) Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο τα στοιχεία του 
άρθρου 5, των περιπτώσεων α,αα (i), β (iii) και β (ν) της 
παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού.

2) Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο τα στοιχεία του 
άρθρου 5, των περιπτώσεων α,ββ (i), β (iii) και β (ν) της 
παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού».
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΄Αρθρο 3
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα-

πάνη σε βάρος του Κρατικού Π ροϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Η Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ 

I

Αριθμ. 52861/12722 (3)
   Τροποποίηση χορήγησης άδειας λειτουργίας Κέ-
ντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, κατηγορί-
ας Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας 
ατόμων με ειδικές ανάγκες (για άτομα με νοητι-
κή υστέρηση), με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΥ-
ΠΑ», όσον αφορά τον Επιστημονικά Υπεύθυνο. 

 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.2072/1992 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τε-

χνικού προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοι-
πών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» (Α’ 125).

2. Τον ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής 
προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄213).

3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87).

4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112).

5. Τον ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νο-
μοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες 
στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63).

6. Τον ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη 
Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρε-
ώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των 
άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρό-
ληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224) και ιδίως το άρθρο 37 αυτού.

7. Το π.δ. 395/1993 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικα-
σία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή ΝΠΙΔ» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 166).

8. Το π.δ. 147/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων».

9. Την υπ’ αρ. 276433/10-11-2017 (Β΄ 4083) έγκριση 
της υπ’ αρ. 181-17/16-9-2017 (ορθή επανάληψη) από-
φασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, 
με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

10. Την υπό στοιχεία Π 4α οικ.4633/29-9-1993 από-
φαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων «Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων απο-

θεραπείας-αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και 
λοιπών φροντίδων καθώς και για την διημέρευση των 
ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του 
ν. 2072/1992» (Β΄789).

11. Την υπό στοιχεία Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.123218/
9-11-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οι-
κονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Απλού-
στευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης 
(ΕΚΕ) διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε εκτέλεση των διατάξεων 
του ν.3844/2010 (Α΄ 63)» (Β΄ 2686).

12. Tην υπό στοιχεία 27/VII/2012 Γνωμοδότηση της 
Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με 
εξαιρέσεις από τις διατάξεις του ν. 3919/2011.

13. Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ.32731/
21-12-2016 (ΑΔΑ:6ΥΜΤ465ΧΘΨ-ΣΙΡ) εγκύκλιο του Υπου-
ργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

14. Την υπ’ αρ.  80420/18504/6-10-2016 απόφαση 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης περί χο-
ρήγησης άδειας ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας-Απο-
κατάστασης της κατηγορίας Κέντρου Διημέρευσης-Ημε-
ρήσιας Φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες (για άτομα 
με νοητική υστέρηση) (Β΄3503).

15. Την υπ’ αρ. 16243/3817/1-3-2017 απόφαση Περιφε-
ρειάρχη Ιονίων Νήσων περί χορήγησης άδειας λειτουργί-
ας Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, κατηγορίας 
Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με 
ειδικές ανάγκες (για άτομα με νοητική υστέρηση), με την 
επωνυμία “ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΥΠΑ” (Β΄856).

16. Την από 21-7-20 αίτηση της νόμιμης εκπροσώπου 
του Φιλανθρωπικού Σωματείου με την επωνυμία [Ένωση 
Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ 
«ΥΠΕΡΙΩΝ»], για τροποποίηση άδειας λειτουργίας του 
Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ) 
“ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΥΠΑ” με τα συνημμένα δικαιολογητικά, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την ανωτέρω σχετ. (15) άδεια λειτουρ-
γίας Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, κατηγορί-
ας Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων 
με ειδικές ανάγκες (για άτομα με νοητική υστέρηση), με 
την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΥΠΑ», του Φιλανθρωπικού 
Σωματείου με την επωνυμία [Ένωση Προστασίας της 
Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ»], μόνο 
όσον αφορά τον Επιστημονικό Διευθυντή.

Νέος Επιστημονικός Διευθυντής του κέντρου ορίζεται 
ο Ψυχίατρος Χριστόπουλος Πλάτων, σε αντικατάσταση 
της Ψυχιάτρου Χριστοφοράτου Νίκης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω σχετική (15) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αργοστόλι, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη Γενικής Διευθύνσης
Δημοσίας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 
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Αριθμ. 1668 (4)
   Ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση και 

Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής 

Φροντίδας» μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής (επι-

σπεύδον) της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 

Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Κοινωνικών, 

Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δη-

μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.  

   Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 3026/2011 και 16-6-2020) 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πα-

νεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη», με τον οποίο ιδρύθηκε 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πα-
νεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε 
«Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (Α΄ 154) 
με το άρθρο 7 του ν. 3108/1954. 

2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γενι-
κού Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και 
ανασυγκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 134, διόρθωση σφάλματος Α΄ 140), 
τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της Σχολής 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 106). 

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουρ-
γία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις (Α΄ 114), ιδίως των άρθρων 31-37
και 43-46, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύουν. 

6. Τις υπό στοιχεία α) 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουρ-
γικές αποφάσεις «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 (Β΄ 3387): «Ρύθμιση θεμάτων 
απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 4334). 

7. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5-3-2019 
έγγραφο με θέμα «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/
2018 (Α΄142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-
ΤΩΚ). 

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 

α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α´ 114)», και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α´114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α´114), 
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α´114)», και 
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/18 (Α´38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής και άλλες διατάξεις». 

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντι-
πρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 432, διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 809) 
με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022. 

10. Την υπ’ αρ. 164/3-9-2019 πράξη του Πρύτανη του 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης περί συγκρό-
τησης της Συγκλήτου του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-ΘΑΤ) και τις υπ αρ. 1757/17-9-2019 (ΑΔΑ: 
6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-ΙΤΒ), 4589/10-10-2019 (ΑΔΑ:6Θ7946Ψ8ΧΒ-
ΡΤΛ), 12996/12-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 
18588/13-2-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) πράξεις του 
Πρύτανη του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
για την ανασυγκρότηση της Συγκλήτου του Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020. 

11. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής (συνεδρίαση με αριθμό 6/29-10-2019) της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης για την ίδρυση του Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. 
με τίτλο: «Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και 
Κοινωνικής Φροντίδας». 

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοι-
νωνικής Εργασίας (συνεδρίαση με αριθμό 2/9-10-2019) 
της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών 
Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
για την ίδρυση του Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Δι-
οίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής 
Φροντίδας». 

13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης (απόφαση 46/21/14-11-2019) 
για την ίδρυση του Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο: 
«Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινω-
νικής Φροντίδας». 

14. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Κοι-
νωνικής Εργασίας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και 
Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης για τη συνδιοργάνωση του Διιδρυματικού 
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Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών 
Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας». 

15. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 23894/13-5-2020 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. 

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 του Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) μεταξύ των Τμημάτων 
Ιατρικής (επισπεύδον) της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 
και Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Κοινωνικών, Πο-
λιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο: «Διοίκηση και Οργά-
νωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας», ως 
ακολούθως: 

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και 
το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Κοινωνικών, 
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), οργανώνουν και 
λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Διιδρυ-
ματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο: «Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και 
Κοινωνικής Φροντίδας». 

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός 

Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση 
και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φρο-
ντίδας» είναι η εκπαίδευση στη διοίκηση και οργάνωση 
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, με βάση 
τις σύγχρονες αρχές του Management. 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η 
προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα παραπάνω 
επιστημονικά πεδία αλλά και ο εφοδιασμός των μετα-
πτυχιακών φοιτητών/τριών με εξειδικευμένες γνώσεις 
σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους 
για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. 

Στόχοι του προτεινόμενου Διιδρυματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Οργάνωση 
Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» είναι: 

i. Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπου-
δών. 

ii. Η θεωρητική και εφαρμοσμένη κατάρτιση εξειδι-
κευμένων αποφοίτων-στελεχών managers που θα πε-
ριλαμβάνει: 1) την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις 
βασικές αρχές management, 2) την απόκτηση γνώσεων 
σχετικά με τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας των μονά-
δων/υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, 3) την 
απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη δομή και τον τρόπο 
λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων υγείας, με έμ-
φαση στο ελληνικό σύστημα υγείας, 4) την εκπαίδευση 

στο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό σε σχέση 
με τις δομές και τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φρο-
ντίδας, 5) την εκπαίδευση στη διαχείριση προσωπικού 
και ιδιαίτερα στη διαχείριση των επαγγελματιών υγεί-
ας, 6) την εκπαίδευση στην πρόληψη και αντιμετώπιση 
προβλημάτων νομικής φύσεως που ανακύπτουν κατά 
την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύγχρονο ελληνικό 
και διεθνές περιβάλλον, 7) την εκπαίδευση στην ανά-
λυση κόστους, την εξεύρεση και τη διαχείριση πόρων 
στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, 8) την 
εκπαίδευση στη μεθοδολογία της έρευνας, με έμφαση 
στην εφαρμοσμένη έρευνα στον χώρο της υγείας. 

iii. Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας σε θέ-
ματα διοίκησης και οργάνωσης μονάδων και υπηρεσιών 
υγείας και κοινωνικής φροντίδας, καθώς και η εκπόνηση 
υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωματι-
κών εργασιών. 

iv. Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων 
που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου. 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ με τίτλο «Διοίκηση και Οργά-
νωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» των 
Τμημάτων Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Κοινω-
νικής Εργασίας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και 
Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί-
ου Θράκης απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών 
Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων 

Στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές κατ’ αρχάς 
πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τμημάτων 
Τ.Ε.Ι. (παλαιοί/ες απόφοιτοι/ες) Επιστημών Υγείας, και 
ειδικότερα απόφοιτοι/ες των Τμημάτων Ιατρικής, Οδο-
ντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, 
Νοσηλευτικής, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Φυ-
σικοθεραπείας, Διοίκησης και Ιατρικών Εργαστηρίων. 
Επίσης, απόφοιτοι/ες συναφών με τις Επιστήμες Υγείας 
Τμημάτων, όπως Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας 
και Ψυχολογίας. 

Επειδή στη σύγχρονη πρακτική καθήκοντα manager 
υγείας καλούνται να ασκήσουν και άλλοι/ες απόφοιτοι/
ες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν μετά από από-
φαση της Ε.Δ.Ε. να γίνονται δεκτοί/ες και απόφοιτοι/ες 
οποιασδήποτε Πανεπιστημιακής Σχολής ή Σχολής Τ.Ε.Ι. 
(παλαιοί/ες απόφοιτοι/ες). 

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών 

Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. είναι εντατικού χαρακτήρα, 
με διάρκεια ενός πλήρους ημερολογιακού έτους και 
διαρθρώνεται σε δύο (2) διδακτικά ακαδημαϊκά εξάμη-
να, με επιπλέον τρεις (3) μήνες για την περάτωση της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 
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Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, ο/η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια θα 
πρέπει να έχει παρακολουθήσει και να έχει εξετασθεί 
επιτυχώς σε δέκα (10) μαθήματα, πέντε (5) στο Α´ εξά-
μηνο και πέντε (5) στο Β´ εξάμηνο. Από αυτά τέσσερα (4) 
μαθήματα σε κάθε εξάμηνο είναι υποχρεωτικά και ένα 
(1) επιλεγόμενο. Επιπλέον, απαραίτητη είναι η εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Η παρακολούθηση και η εξέταση των μαθημάτων γί-
νεται στα εξάμηνα Α΄ και Β΄. Η έναρξη της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας (ανάληψη θέματος, προετοιμα-
σία-παρουσίαση πρωτοκόλλου) γίνεται στο Β΄ εξάμηνο 
και ολοκληρώνεται (συγγραφή - παρουσίαση) τρεις μή-
νες μετά τη λήξη του Β΄ εξαμήνου, δηλαδή με τη λήξη 
του πλήρους ημερολογιακού έτους. 

Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες-Γλώσσα Διεξαγωγής 
του Προγράμματος 

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) των μα-
θημάτων του Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. είναι εβδομήντα πέ-
ντε (75) πιστωτικές Μονάδες (ECTS), και συγκεκριμένα 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα μαθήματα 
του Α΄ εξαμήνου, τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
για τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου και δεκαπέντε (15) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS) για την εκπόνηση της μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Ως γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η ελληνική. 

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. 
ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα πέντε (45) με-
ταπτυχιακούς φοιτητές. 

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(συνεδρίαση με αριθμό 3026/2011 και 16-6-2020) και 
αναφέρονται στην προκήρυξη. 

Άρθρο 8
Προσωπικό 

Για την υλοποίηση του Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. θα 
απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο συνεργαζόμενων 
Τμημάτων (Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Κοινω-
νικής Εργασίας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και 
Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων 
του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ή άλλων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς 
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, όπως αυτές ορίζο-
νται από τις διατάξεις των άρθρων 36, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει και 45 του ν. 4485/2017. Η διοικητική 
και τεχνική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται από τη 
Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή 

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ια-
τρικής. 

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας 

Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2024-2025. 

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας-Τέλη Φοίτησης 

Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.000,00 € 

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές 

1.500,00 € 

Δαπάνες αναλωσίμων 2.000,00 € 

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Δ.Π.Μ.Σ. 

2.000,00 € 

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

1.000,00 € 

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστι-
τούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Δ.Π.Μ.Σ. 

23.000,00 € 

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Δ.Π.Μ.Σ. 

2.500,00 € 

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 

15.150,00 € 

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 14.000,00 € 

Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσιότητας-
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου 

3.000,00 € 

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (=30% τελών 
φοίτησης) 

28.350,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 94.500,00 € 

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3000,00 €), καθώς 
και από άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως χορηγίες 
επιχειρήσεων και οργανισμών, αμοιβές από άλλες πα-
ράλληλες δραστηριότητες, μελέτες ή έρευνες που εκ-
πονεί το προσωπικό στα πλαίσια του Δ.Π.Μ.Σ., δωρεές 
φυσικών προσώπων, κονδύλια από προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διαφανείς χρηματικές 
εισροές, μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε 
άλλη νόμιμη πηγή. 
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Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις 

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση, θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συ-
νεργασίας, τον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Θεσσαλονίκη, 21 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   
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*02042950210200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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